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Arvamuse andmine Kasesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse
eelnõu kohta
Keskkonnaamet küsis oma 22.05.2018 kirjaga nr 122/18/1319 Alutaguse valla arvamust
Kasesoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja Keskkonnaameti otsuse eelnõu
ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta vastavalt
maapõueseaduse § 27 lõikele 7 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 11 lõikele 22.
Aktsiaselts Tootsi Turvas taotleb geoloogilise uuringu luba Kasesoo uuringuruumis, mis asub
Puhatu külas kinnistul Kasesoo turbatootmisala 1 (katastritunnus 22901:005:0053) ja Kasesoo
turbatootmisala 2 (katastritunnus 22901:005:0054), mis kuuluvad riigile. Uuringu eesmärk on
täpsustada seal esineva maavara kvaliteeti ja kogust ning korrigeerida Puhatu maardla
(registrikaart nr 198) olemasolevate aktiivse tarbevaru plokkide piire uuringuruumiga kattuvas
osas. Uuringu käigus rajatakse kuni 100 puurauku sügavusega kuni 7 m. Taotletava
uuringuruumi teenindusala pindala on 213,60 ha. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat.
KMH eelhinnangu põhjal järeldas Keskkonnaamet, et geoloogilise uuringu teostamisel
Kasesoo uuringuruumis oluline negatiivne keskkonnamõju puudub.
Alutaguse Vallavolikogu keskkonnakomisjon tutvus antud uuringu loa taotlusega oma
11.06.2018 toimunud koosolekul ja nõustus uuringu loa eelnõudega.
Alutaguse Vallavalitsus tutvus kõnealuse taotlusega oma 21.06.2018 istungil ning selle kohta
vastuväiteid ei olnud.
Võttes aluseks esitatud uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu, Alutaguse Vallavolikogu
keskkonnakomisjoni koosoleku protokolli 11.06.2018 nr 4, Alutaguse Vallavalitsuse
seisukoha, maapõueseaduse § 27 lõike 7 ning keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 11 lõikele 22, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 6 lõike 3 punkti 1,
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Nõustuda ASile Tootsi Turvas (rgkood 10021374; aadress Papiniidu 5, Büroomaja 1,
Pärnu linn, Pärnu maakond, 80010) geoloogilise uuringu loa väljastamisega Kasesoo
uuringuruumis vastavalt esitatud uuringu loa taotlusele ja Keskkonnaameti otsuse eelnõule
ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule.
2. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Alutaguse Vallavolikogule haldusmenetluse
seaduses sätestatud alusel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates
käesoleva korralduse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast
korraldusest teada saama.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Raivo Raap
Volikogu esimees

Eelnõu koostas: keskkonnaspetsialist Martin Miller

